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_27.09.2022 р._№ _213__                                               На №__________ від _____________  
 

Керівникам закладів фахової 

передвищої та професійно-технічної 

освіти 
 

Щодо участі у ІІІ Всеукраїнській  

науково-практичній конференції 
 

Науково-методичний центр ВФПО спільно з Національною академією 

педагогічних наук України 21 жовтня 2022 року проводитиме ІІІ Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, 

методика і практика». 
Конференція проводиться відповідно до переліку проведення наукових 

конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки 

України на 2022 рік (лист ІМЗО від 12.01.2022 №221/10-28 «Перелік проведення 

наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і 

науки України на 2022 рік»). 

Початок роботи: 10.00. 

Місце проведення: м. Київ, вул. Смілянська, 11, Науково-методичний центр 

ВФПО, конференц-зал №2, 1 поверх. 

Реєстрація до 14 жовтня 2022 року за посиланням:  

http://surl.li/ddfmk 

Колеги, які зареєструвалися на участь у вищезгаданій конференції до 01 березня 

2022 року, здійснили оплату, надіслали тези, повторно не реєструються. 

Продовжується реєстрація для нових учасників. Чекаємо Ваші доповіді, статті, тези 

до 14 жовтня 2022 року на електронну адресу: pedinnovation.nmc@gmail.com. 

З урахуванням епідеміологічної ситуації та умов воєнного стану в Україні, захід 

буде проведено в онлайн-режимі на платформі ZOOM. 

Запрошення на конференцію буде надіслано на електронну пошту, вказану під 

час реєстрації. 

Докладну інформацію наведено в додатку. 
 

Додаток: на 3 арк. 

 

З повагою 

Директор                                                                   Тетяна ІЩЕНКО 
 

 

Тетяна ОЛЬХОВИК 

0501583589 

0962937774 
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Додаток 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ» 

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІIІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, 

методика, практика», яка відбудеться 21 жовтня 2022 року за адресою:  

м. Київ, вул. Смілянська,11, Науково-методичний центр ВФПО, конференц-

зал № 2. 

Мета конференції – обговорення сучасного стану та подальшої 

трансформації фахової передвищої освіти для забезпечення якісної професійної 

підготовки  конкурентоспроможних фахівців в умовах реформування освітньої 

діяльності в Україні, викликів сучасного суспільства.  

Напрями роботи конференції:  
 місце фахової передвищої освіти у вітчизняній освітянській системі та 

перспективи її розвитку; 

 забезпечення якості професійної освіти в Україні в контексті євроінтеграції 

та умовах воєнного стану; 

 інтеграція науки і освіти – інтелектуалізація фахової передвищої і 

професійної освіти;  

 нормативно-правова база забезпечення фахової передвищої освіти, 

стандартизація підготовки фахівців за освітньо-професійним ступенем 

фахового молодшого бакалавра; 

 дуальна форма здобуття освіти – основа професійної підготовки фахового 

молодшого бакалавра; 

 цифровізація освітнього процесу – нові можливості для дистанційного 

навчання; 

 участь стейкхолдерів у процесі підготовки фахових молодших бакалаврів 

та формуванні змісту фахової передвищої  освіти;   

 інноваційна педагогічна діяльність і професійний розвиток педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої світи. 

До участі запрошуються науково-педагогічні, педагогічні працівники, 

аспіранти,  магістранти, здобувачі освіти, роботодавці. 

 

 

 

 



Робоча мова конференції: українська. 

Форма проведення конференції: онлайн (дистанційно). 

Форма участі у конференції:  

 публікація в електронному варіанті збірника матеріалів конференції 

(доповіді, статті, тези); 

 усна доповідь; 

 слухач (участь без доповіді та публікації). 

Календар конференції: 

 реєстрація учасників конференції за посиланням: 

    http://surl.li/ddfmk    – до 14 жовтня 2022 р.  

 

 

 

 термін подання матеріалів (доповідей, статей, тез) на електронну адресу: 

pedinnovation.nmc@gmail.com  – до 14 жовтня 2022 р. 

За результатами роботи конференції учасники отримають сертифікат 

учасника та електронний варіант збірника матеріалів конференції (за 

бажанням). 

Організаційний внесок становить 150 грн (організаційні витрати, 

сертифікат учасника, програма, публікація у збірнику).  

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:  

Картка ПриватБанку 4149 6293 5872 7899  

Отримувач: Кураченко Галина Миколаївна. 

Рахунок: 262046400938209626 

IBAN: UA103052990262046400938209626 

Призначення платежу: оплата за участь (УВАГА!  прізвище, ім’я) у ВНПК   

«Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика і практика», 21 

жовтня 2022 р., в т.ч. ПДВ. 

 

Місце проведення: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11, Науково-методичний 

центр ВФПО. 

 

Вимоги до оформлення тез 

 

Подані матеріали  мають стисло відображати зміст доповіді, містити 

відомості про актуальність напряму досліджень, основні результати та їх 

інтерпретацію, завершуватися узагальнювальним висновком без повторювання 

викладеного матеріалу. 

Обсяг тез – 2–3 сторінки формату А4 Word для Windows, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, абзац 1 см, інтервал 1,0; береги по 2,0 см. 

Вимоги до таблиць:  шрифт Times New Roman, розмір 12 без будь-яких 

виділень. 
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Зразок оформлення: 

 

УДК 619:611 

Пеньковська Н.К., канд.пед. наук, викладач;  

Березовська Л.В., заступник директора з навчально-педагогічної та 

методичної роботи Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

Текст 

 

Використані джерела 

(оформлення за ДСТУ 8302:2015) 

 

Редакційна група залишає  за собою право редагувати надані матеріали, а 

також відхиляти їх у разі невідповідності тематиці конференції, недотримання 

вищевказаних умов та не несе відповідальність за достовірність викладених 

фактів. 
 

 

Контакти для довідок: 

+38(050) 158-35-89, +38(096)293-77-74 Ольховик Тетяна Олександрівна 

 е-mail:  pedinnovation.nmc@gmail.com   

mailto:pedinnovation.nmc@gmail.com

